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У поступку израде Годишњег програма заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта у општини Инђија за 2013. 
годину, Комисија за израду Годишњег програма, заштите, уређења 
и  коришћења пољопривредног  земљишта у државној својини, 
у складу са Законом о пољопривредном земљишту («Службени 
гласник РС» број 61/06 и 41/09), објављује 

Ј А В Н И   П О З И В

за прикупљање  података за стицање права пречег закупа 
пољопривредног земљишта у државној својини за 2013. 

годину

Чланом 64а., у ставу 4. Закона о пољопривредном земљишту, 
прописано је да заинтересована правна и физичка лица, власници 
инфраструктуре на пољопривредном земљишту у државној 
својини (функционалног система за наводњавање и одводњавање, 
рибњака, вишегодишњих засада старијих од три године, а млађих 
од 15 година у роду, винограда старијих од три године, а млађих од 
30 година у роду, функционалних пољопривредних објеката), као и 
власници објеката за узгој и држање животиња и која се баве узгојом 
и држањем животиња, а у циљу производње хране за животиње, 
достављају пријаву општинској Комисији за израду годишњег 
програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта.

Захтеве  са потребном документацијом - доказима за стицање 
права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини 
по Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта за 2013. годину, заинтересована правна и физичка лица 
су дужна да доставе Комисији (Општина Инђија, Инђија, Цара 
Душана 1-шалтер број 1) најкасније до 30. 10. 2012. године, у циљу 
утврђивања површине пољопривредног земљишта  која се, у складу 
са Законом, опредељује за поступак  доделе пољопривредног 
земљишта на коришћење по праву пречег закупа.

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ 
ЗАКУПА

- по основу власништва на инфраструктури
Извод из регистра пољопривредних газдинстава;1. 
Захтев за признавање права пречег закупа по основу 2. 
власништва на инфраструктури;
Извод из јавне књиге о евиденцији непокретности,  и3. 
Записник Републичке пољопривредне инспекције о стању и 4. 
функционалности инфраструктуре.

У случају  да инфраструктура није укњижена у јавне књиге о 
евиденцији непокретности потребно је доставити: 

Извод из регистра пољопривредних газдинстава;1. 
Захтев за признавање права пречег закупа по основу 2. 
власништва на инфраструктури;
Записник Републичке пољопривредне инспекције о постојању 3. 
функционалне инфраструктуре, и 
Доказ о власништву на инфраструктури (грађевинска, односно 4. 
употребна дозвола, односно извод из проспекта приватизације 
(којим се доказује да је та инфраструктура ушла у процену 
вредности друштвеног капитала), односно извод из пописа 
основних средстава.

- по основу узгоја животиња
Извод из регистра пољопривредних газдинстава са потврдом 1. 
о активном статусу;
Захтев за признавање права  пречег закупа по основу узгоја и 2. 
држања животиња;
Доказ о регистрованој фарми - Решење о утврђивању 3. 
ветеринарско санитарних услова или Регистровано 
пољопривредно газдинство са 15 уматичених млечних крава;
Потврда о извршеном обележавању животиња;4. 
Потврда о здравственом стању животиња-прибавља се од 5. 
ветеринарске станице и
Уверење о уматиченим животињама (са листингом уматичених 6. 
млечних крава) издато од Института за сточарство Београд, а за 
АП Војводину од Пољопривредног факултета у Новом Саду – 
департман за сточарство. 

Комисија ће на основу достављене документације, у сарадњи 
са Републичком пољопривредном и ветеринарском инспекцијом, 
утврдити права пречег закупа и у Годишњем програму  заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини 
Инђија за 2013. годину, определити површине пољопривредног  
земљишта које ће бити предмет давања у закуп по основу права 
пречег закупа за сваког подносиоца захтева.

За све додатне информације и стручну подршку у припреми 
потребне документације, заинтересована правна и физичка лица 

www.indjija.net
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могу добити у Агенцији за економски развој општине Инђија, 
Железничка бб, или на тел. 022 55 17 83. 

Јавни позив ће се објавити у «Службеном листу општине 
Инђија», на огласној табли Општинске управе општине Инђија, 
огласним таблама месних канцеларија и на веб порталу општине 
Инђија www.indjija.net.
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за прикупљање  података за стицање права 
пречег закупа пољопривредног земљишта у 

државној својини за 2013. годину
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